Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Podkonice
976 13 Podkonice 74; Tel. 048/4196896; 0908 256 527; e-mail: podkonice@fara.sk

FARSKÉ OZNAMY
15. november – 21. november 2021
Deň
Liturgické slávenie
Po15.11. féria

čas

Úmysly sv. omší

Ut16.11.
St 17.11.
Št 18.11.
Pi 19.11.

féria
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,sp 18:00  rodičov, sestry, švagrov a st. rodičov
féria
7:30  Ivan Kostúr a jeho rodičia
féria
18:00  Cyril Očenáš
So20.11. Panny Márie v sobotu, ľ.spom.
7:30  rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam
Ne21.11. Krista Kráľa, slávnosť

7:30 Poďakovanie za 80 r. života
9:00 Za farnosť
10:30 Na úmysel ordinára

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky.
 Teraz, po sv. omši, bude moderovaná diskusia s vdp. Jozefom Hrtúsom. Máte možnosť sa opýtať alebo
zaspomínať na vaše spoločné časy.
 Dnes je (jesenná) zbierka pre potreby kňazského seminára. Naši bohoslovci (teraz ich máme 13) a predstavení
seminára vám vopred ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary. Aj oni na vás
pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši, ktorá je obetovaná za dobrodincov seminára.
 Dnes je 5. Svetový deň chudobných, ustanovil ho pápež František v roku 2016.
 V stredu na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním.
 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z piatka je napísať alebo nakresliť čo
máme robiť aby sme boli pripravený, keď príde druhý krát Pán Ježiš? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy
v piatok po sv. omši.
 Na budúcu nedeľu bude stretnutie Birmovancov o 11:30 hod.
 V sobotu o 14:00 hod. na vyhlásenú brigádu nikto neprišiel. Veľmi pekne ďakujem dôchodcom za pohrabanie
a vynesenie lístia počas týždňa a tiež všetkým ostatným, ktorí prispeli k poriadku a príprave dnešnej slávnosti.
 Veľmi pekne ďakujem vášmu bývalému farárovi vdp. Jozefovi Hrtúsovi, že prijal pozvanie medzi nás a takto
nás duchovne povzbudil a obohatil.
 Počas celého roka je stále možnosť prihlásiť sa do Ružencového bratstva vypísaním prihlášky. Zoznam ruží je
na nástenke, aj členovia Svätého a Večného ruženca.
 Nezabúdajme, že do konca novembra je stále možnosť získať úplne odpustky za duše v očistci, za splnených
podmienok.
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej.
 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov,
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Ideme podľa Covid automatu cez týždeň

„Základ“; v nedeľu odporúčam o 7:30 hod. „OTP“, o 9:00 hod. „Plne zaočkovaní“ a o 10:30 hod. „Základ“.
Pri vstupe do kostola každý vhoďte do krabičky papierik s vaším menom a tel. číslom alebo číslom domu.
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
v hotovosti bol 89 €. Milodar na kostol 10€. Zbierka na potreby kostola 352 €. Všetkým darcom úprimné Pán
Boh zaplať.
 Fórum života opäť organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti – ide o najväčšiu osvetovú a duchovnú
kampaň v oblasti nenarodených detí, bližšie info je na nástenke. Sviečky nájdete vzadu na stoličke.
Minimálna cena za sviečku je 1 €.
 S platnosťou od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dekrét (dišpenz)
o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa – v rámci platného
Covid automatu podľa okresov – nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba).

 Otcovia saletíni oznamujú, že duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 10.-12. decembra 2021 v
Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez
prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné
prísť s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime OTP. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených
usporadúvame raz do roka.
Martin Pečarka
farský administrátor

